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Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 6 

agenda  

April   

16 Herinnering! Uw oudste kind bracht een vragenlijstje mee naar huis. 

17 t/m 24 Inleveren bij de leerkracht van vragenlijst contactmomenten. 

24 

17.00-

18.00 

Wees welkom! Zie programma. 

Presentaties van thematisch werken voor ouders, kinderen, opa’s oma’s, BSO, 

TSO en Gijsje 

door leerlingen van IKC De Doornick. 

25 Sportdag zie herinnering 

27 Koningsdag vrij 

30 april 

t/m 11 mei 

Meivakantie  

Veel plezier allemaal 

Mei  

8 Juf Ineke jarig 

16 Studiedag 

17 Juf Ingrid jarig 

21 2e pinksterdag 

Juni  

1 Studiedag onderbouw gr. 2,3,4. 

1 Nieuwsbrief 7 gaat uit 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
          ▲ ‘Bedankt’, van juf Annemiek 

           ▲ Sponsorloopopbrengst 

           ▲ Verkeersexamen 
▲ Uitnodiging en programma van de presentaties door kinderen op 24 april. 

▲ Woensdag 25 april Sportdag (herinnering). 

▲ GGD Reisvaccinaties 

▲ Check vragenlijst oudercontactmomenten 

▲ De Luizenmoeder 

▲ Schoolfruit en groente EU-Schoolfruit 

▲ Open Sport Spektakel 2018 

▲ Veel te doen bij BSO 

▲ Doppenactie KNGF Geleidehonden 

▲ Gezinnen gezocht voor een helpende hand 

 

 

IKC De Doornick  

Blauwe Hoek 40 

6686 AE Doornenburg 

Tel. :0481-421208 

Fax :0481-431067 

E-mail :doornick@delinge.nl 

Website :www.dedoornick.nl 
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U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 
BEDANKT 

 

Wat was het een fantastische dag woensdag 11 april. De dag van mijn afscheid.  

Vanaf het begin tot het einde heb ik genoten.  

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de aanwezigheid, alle lieve woorden, kaartjes en 

cadeaus. 

Met heel veel plezier heb ik ruim 35 jaar op de “Doornick” gewerkt.  Maar aan alles komt een 

einde en nu ik de AOW-leeftijd hebt bereikt is het tijd om het stokje over te dragen aan een 

nieuwe generatie. 

Ik dank u dat ik een stukje mee mocht helpen in de ontwikkeling van uw kinderen, ik heb het 

met veel liefde gedaan en dit ga ik ook zeker missen. 

Maar we zullen elkaar vast nog ontmoeten en ik zal de kinderen zien opgroeien in ons mooie 

Doornenburg. 

Nogmaals bedankt voor alles van Annemiek. 

 

 
Sponsorloop opbrengst 

 
De opbrengst van de sponsorloop is geteld. Boven verwachting worden we verrast door een 

bedrag van € 3.945,50. Stichting OOG zal hiermee vast en zeker superblij zijn. Deze 

stichting zet zich in voor jonge moeders in Gambia door samen met deze moeders een stuk 

land te leren bebouwen. 

Zij leren daar de kennis van het verbouwen toe te passen, groente te verbouwen en de 

opbrengst te verkopen op de lokale markt. Van deze opbrengst kunnen zij in hun 

levensonderhoud voorzien. Op deze manier krijgen de kinderen voldoende te eten en kunnen 

zij naar school. De stichting zorgt ook voor de schoolvoorziening. 

We danken alle kinderen en iedereen die geholpen heeft om deze sponsorloop weer tot een 

succes te maken. Fijn dat er langs de lijn van harte aangemoedigd werd! 

 

Verkeersexamen 2018 

 

ALLE KINDEREN UIT GROEP 7 ZIJN VOOR DE THEORIE EN DE PRAKTIJK: 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7q5fR4cPaAhVDYlAKHT-vCqEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.depaulusschool.nl/nw-26341-7-3654425/nieuws/allemaal_geslaagd_voor_het_theorie_verkeersexamen.html&psig=AOvVaw1aWZpY8ocYo4U2tGBtVTLd&ust=1524138585958116
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnx9Tz4sPaAhVQbVAKHZ1LDJ0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.sporckt.nl/verkeersexamen-alle-kinderen-van-groep-7-geslaagd/&psig=AOvVaw1aWZpY8ocYo4U2tGBtVTLd&ust=1524138585958116
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Uitnodiging voor de presentaties door kinderen uit de groepen 1t/m 8 

Welkom ouders opa’s, oma’s, BSO, TSO, Gijsje op 24 april 

Van 17.00 - 18.00 uur op IKC De Doornick 

 
Het programma tussen 17.00 en 18.00 uur 

groep Presentatie thema’s waar tijd 

7/8  Werkstuk WO II 

 Presentatie Olympische 

Spelen 

Lokaal 7/8 

Lokaal 7/8 en hal→ 

Doorlopend  

17.20 uur 

17.40 uur 

6/7  WO II 

 Koude oorlog 

 War Child 

Lokaal 6/7 Doorlopend 

5  Politie muurkrant 

 Kasteel uitleg bouwwerk 

Lokaal 5 Doorlopend 

4  Oorlog en vrede 

tentoonstelling 

Lokaal 4 Doorlopend 

3 en 1/2 Kunst van 

 Mondriaan 

 Vincent van Gogh 

 Kinderwerkstukken  

Lokalen van 3 en 

1/2 

Doorlopend  

Biebexperts 

Janneke 

Mirthe 

Roos 

Thematafels over: 

 Oorlog en vrede 

 Kunst 

In de schoolbieb Doorlopend 

Opa Jan en 

oma Janine 

Zij beantwoorden jullie vragen 

over de WO II. Breng je vraag 

mee? 

In de mediatheek Om 17.10 uur en 

Om 17.30 uur. 

 

Woensdag 25 april Sportdag (herinnering) 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Woensdag 25 april gaan de leerlingen een sportieve ochtend tegemoet. Houdt u er rekening 

mee dat u uw zoon/dochter naar het sportpark van G.V.A. brengt? De leerkracht wacht de 

leerlingen op en om 12.15 kunt u uw zoon/dochter op het sportpark bij de leerkracht ophalen. 
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Naast een drankje en een verrassing, wat door de ouderraad wordt verzorgd, is het 

verstandig om u kind een gezond tussendoortje en extra drinken mee te geven. Sportieve 

kleding is vanzelfsprekend het handigst tijdens een sportdag.  

Dinsdag wordt bij een hele slechte weersvoorspelling besloten of de sportdag doorgaat of 

niet. U krijgt dit dan per mail van ons te horen. 

Sportieve groeten. 

 

 

GGD Reisvaccinaties 

 

       
   

 

Gewijzigd nieuwsbericht voor basisscholen: 

GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis! 

GGD geeft korting op consult voor reisvaccinaties 
 

GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de gezondheidsrisico's 

tijdens uw reis. Daarom organiseren wij een speciale dag over reisvaccinaties zaterdag 26 

mei van 09.00-15.00 uur. GGD’en werken samen om u zo volledig mogelijk te adviseren over 

uw gezondheid op reis. Persoonlijke aandacht, ook voor reizigers met medische klachten, 

vinden wij belangrijk. Onze gecertificeerde reisadviseurs geven u advies op maat. 

 

We weten dat veel mensen nog altijd ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de 

Nederlanders onbeschermd op reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of Kroatië.  

Ook reizigers die een lange reis gaan maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de Afrikaanse westkust of 

Azië zijn zich niet altijd bewust van de risico´s. Daarom attenderen we u op deze speciale dag met korting op 

het consult voor reisvaccinaties.  

 
GGD Gelderland-Midden opent haar deuren zaterdag 26 mei van 9.00 tot 15.00 uur aan de 
Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem.  
 
 
Per persoon betaalt u voor een consult geen    € 21,50 maar €   7,50  
Gezinnen (vanaf 4 personen) betalen voor een consult geen  € 49,00 maar € 25,00   
              Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties. 

 

 

Meer informatie 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 088 355 51 00  

Op de website www.vggm.nl/reizen vindt u meer informatie.  

 

GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis! 

 

http://www.vggm.nl/reizen
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Herinnering Check vragenlijst oudercontactmomenten 

Beste ouders/ verzorgers, 

Afgelopen maandag hebt u een papieren vragenlijst van uw zoon of dochter mogen ontvangen. 

Het is voor ons van belang dat u deze lijst ingevuld vóór 25 april bij de leerkracht inlevert, 

zodat wij de input kunnen meenemen in onze besprekingen m.b.t. de oudercontactmomenten 

van het volgende schooljaar. 

Met dank, 

De Werkgroep. 

 

De Luizenmoeder 

“Ik ben Ank, en wie ben jij?” Als je meteen weet waar wij het over hebben, dan zijn we op 

zoek naar jou! Want, de Doornick luisvrij houden, dat willen we natuurlijk allemaal.                                                                                  

5x per jaar controleren de luizenmoeders alle kinderen op luizen en neten. Dit neemt 

ongeveer een uurtje in beslag. Wil jij ook carrière maken als luizenmoeder?  Meld je dan even 

aan bij Ans 06 51473041 of Saskia 06 48653121.                                                                                                                                                                                  

Je mag natuurlijk ook gewoon aansluiten op dinsdag 15 mei om half 9. En dan zeggen we “ 

Halló allemaal, wat fijn dat je er bent”    

 

School fruit en groente: EU-schoolfruit 

 
Beste ouders, 

In deze week (de week van 16 april) hebben wij voor de laatste keer fruit/groente aangeleverd 

gekregen door EU-schoolfruit.  

Op woensdag en donderdag kregen de kinderen een gevarieerd aanbod in fruit/groente. We zijn 

deze actie aangegaan om bewuster met ons tussendoortje om te gaan: 

 Het is lekker en gezond. Slechts 1% van de kinderen eet voldoende groente en 5% eet 

voldoende fruit.  Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is 1 op de 7 kinderen te 

zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 

meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te 

snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: 

zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren 

makkelijker. 
 

Het team en de Ouderraad zouden het zeer op prijs stellen wanneer de kinderen i.p.v. een koek, 

fruit/groente mee zouden krijgen. En dat op alle dagen van de week.  

Daarnaast is het ook fijn dat het drinken in een beker (met schroefdeksel) wordt meegegeven; dit 

scheelt enorm veel in afval. Stel: de groep van uw kind zou een week lang de lege pakjes sparen; 

hoe groot zou de berg zijn? En dat maal 6 groepen!!!!! 

Namens de O.R. en team willen wij de ouders, die zich hebben ingezet om het fruit/groente te 

snijden, enorm bedanken. Het was soms een hele klus om bijv. ananas voor de hele school schoon 

te maken en te snijden. Onze dank is groot!! 
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TIP: 

Gezonde traktaties: 
Met groente en fruit kun je allerlei leuke traktaties maken. Inspiratie nodig? Op 

www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl staan voorbeelden. 

 
 

Open Sport Spektakel 2018 
 

Op zaterdag 9 juni wordt er op de velden van GVA het Open Sport Spektakel 2018 

georganiseerd. Zie ook de poster in de bijlage. 

Een superleuk en sportief event met veel spektakel. Kinderen woonachting in Doornenburg en 

in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar kunnen gratis deelnemen aan dit event. 

Het event bestaat uit 2 delen, een ochtend- en middagprogramma: 

Het ochtendprogramma is voor jeugd onder 13 (6 – 12 jaar) 

Het middagprogramma is voor jeugd onder 19 (13 – 19 jaar) 

Beide delen worden afgesloten met een spectaculaire survival.  

  

Dus…heb je zin in spektakel, meld je dan vóór 18 mei aan! 

Aanmelden kan bij Esther Vermeulen, via mail: esther.vermeulen@live.nl 

  

Mochten er ouders/verzorgers zijn, die tijdens dit leuke en gezellige spektakel willen helpen, 

hoor ik dat graag.  

  

Sportieve groeten, 

Esther Vermeulen namens OR De Doornick en Laura Blom  

Werkgroep Open Sport Spektakel – GVA 

  

Veel te doen bij de BSO! 

 
Naar de lammetjes: 

     

mailto:esther.vermeulen@live.nl
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De BSO-kinderen mochten bij Bram en Janneke thuis naar de lammetjes kijken en natuurlijk 

moesten de pony’s ook nog even geborsteld worden, dat was spannend en leuk! Ook de jonge 

kinderen van Gijsje mochten mee.  

 

Mooi weer, dus lekker buiten bezig zijn op het nieuwe schoolplein in wording! 

 

 
 

Wie maakt de mooiste taart van zand…?  Er werden prachtige en originele taarten gemaakt! 

 
 

Bij mooi weer hoort zo nu en dan natuurlijk ook een lekker ijsje mmmmm….heerlijk…. 

 

 
 

En onze Bram was vandaag op de creatieve toer. Van papier en nietjes heeft hij een mooie 

rugtas zelf gemaakt. ‘Designed by BRAM’! 
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Doppenactie KNGF Geleidehonden 

 

Iedereen heeft ze thuis……plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. 

Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De 

doppen die worden verzameld gaan naar een recyclebedrijf. Per kilo ontvangt KNGF 

Geleidehonden een vergoeding. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren, als het transport 

door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van 

geleidehonden.  

 

Een aantal jaren geleden hebben we als school besloten mee te doen aan deze actie. 

De doppen kunnen op school ingeleverd worden. In het halletje van de bovenbouw staat 

inmiddels een hele mooie kist waar u de doppen in kunt doen. 

Denk bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten:  

Doppen van frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, 

wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje), zeep- en shampooflessen 

en doppen van deo- en spuitbussen. 

 

Gezinnen gezocht voor een helpende hand 

 

In de bijlage ziet u de bijbehorende informatieposter. 

www.buurtgezinnen.nl  

 

De volgende nieuwsbrief, nummer 7 gaat uit op vrijdag 1 juni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.buurtgezinnen.nl/

